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Møteinnkalling  
 

Åmli kontrollutvalg 
 
Dato: 16.04.2018 kl. 09:00 (NB: MERK MØTEDATO!)  
Møtested: Rådhuset, møterom Trongedalsnuten  
Arkivsak: 18/00069  
Arkivkode: 033   
 
Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no eller tlf. 
91 82 75 45. 
 
Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møte er Audun B. Sandhaug (AP) innkallt som vara for 
Olav Riisland (KRF).  
 
I tillegg møter: 
Ordfører Reidar Saga, sak 8/18     Kl. 09:00 
Økonomisjef Vidar Kyrdalen, sak 9-10/18    Kl. 09:30 
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

2/18 18/00069-8 Godkjenning av møteinnkalling 16.04.18 3 

Møteprotokoll 

2/18 18/00069-9 Godkjenning av protokoll fra møte 12.02.18 4 

Saker til behandling 

8/18 18/05341-2 
Mangelfull arkivering og journalføring av dokumenter 
omhandlende arbeidsmiljøet i kommunen - orientering ved 
ordfører 

5 

9/18 18/05324-4 
Årsregnskap og årsmelding 2017 for Åmli kommune - 
Kontrollutvalgets uttalelse 7 

10/18 18/04237-3 
Årsrapport og årsregnskap 2017 fra kemneren i Østregionen, 
Aust-Agder - Åmli 9 

11/18 18/05349-1 Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2018 10 
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12/18 18/00077-3 Orientering fra revisjonen 16.04.18 11 

13/18 18/00082-3 Referatsaker 16.04.18 12 

14/18 18/00088-3 Eventuelt 16.04.18 13 

    

 
Sakene legges også ut på www.temark.no  
 
 
Bø, 09.04.2018 
 
 
 
 
For kontrollutvalgsleder 
 
 
 
Sekretær 
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Møteinnkalling 

2/18 Godkjenning av møteinnkalling 16.04.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00069-8 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 16.04.2018 2/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 16.04.18 godkjennes. 
 
 
 
Vedlegg:  

- Møteinnkalling 16.04.18 
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Møteprotokoll 

2/18 Godkjenning av protokoll fra møte 12.02.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00069-9 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 16.04.2018 2/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 12.02.18 godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg:  

- Protokoll 12.02.18 
 
 

Vedlegg til sak 

Protokoll 12.02.18
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Saker til behandling 

8/18 Mangelfull arkivering og journalføring av dokumenter omhandlende 
arbeidsmiljøet i kommunen - orientering ved ordfører 
 
Arkivsak-dok.  18/05341-2 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 16.04.2018 8/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har blitt kjent med blant annet gjennom media at kommunens arkivering og 
journalføring av dokumenter omhandlende arbeidsmiljøet i kommunen angivelig skal være 
mangelfull.  
 
Som følge av dette har kontrollutvalgets leder bedt om å få en redegjørelse for dette i 
førstkommende møte. 
 
Saksopplysninger: 
Arkiv og systemansvarlig i Åmli kommune har uttalt i media at hun mener at Åmli kommune 
bryter loven, fordi kommunen er underlagt journalføringsplikt og arkivplikt og at journalføring 
skal skje fortløpende. Videre har det fremgått i media at ingen møter i saken om det psykososiale 
arbeidsmiljøet i Åmli kommune skal være arkivert eller journalført. Det eneste som er levert, er 
en liste med 48 punkter omhandlende eposter, telefoner og møter gjort i forbindelse med saken 
(En logg på hva som har skjedd i saken). Denne ble levert inn til journalføring januar 2018 og er 
datert tilbake i tid med første møte mars 2017. Resterende dokumentasjon tilhørende de 48 
punktene på listen, skal ordføreren angivelig oppbevare på kontoret sitt, slik at ikke parter i 
saken på huset skal få innblikk i innholdet (ref. artikkel i Åmliavisa 08.03.18). 
 
Når en snakker om arkivering og journalføring er det viktig å forstå hva disse begrepene betyr. 
 
Formålet med journalføring og arkivering er tosidig. For det første trenger alle virksomheter et 
arkiv for å tilfredsstille sitt eget dokumentasjonsbehov, og det trengs en journal for å ha oversikt 
over de dokumentene som er i arkivet. For det andre skal arkivet oppfylle ulike demokratiske 
rettigheter, for eksempel kontroll av virksomheten. Publikum har rett til å se offentlig 
tilgjengelige opplysninger og dokumenter. Partene har rett til innsyn i saker som gjelder dem 
selv. Sammen med forvaltningsloven og offentlighetsloven er arkivloven avgjørende for partenes 
og offentlighetens innsyn. Arkivloven sier at forvaltningen har en entydig arkiveringsplikt, det 
vil si plikt til å arkivere alle dokument som blir til som et ledd i den virksomheten organet driv, 
enten det er dokument som kommer inn til organet, eller et dokument som organet selv 
produserer. 
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Arkiv defineres vidt. Det omfatter sakarkiv med tilhørende register og databaser i tillegg til 
møtebøker, fagsystem, databaser og andre dokumenter som blir mottatt eller skapt i tilknytning 
til virksomhetens drift. 
 
Journalføring er en fortløpende notering av opplysninger om saksdokumenter, så som avsender, 
mottaker, dato på brevet, dato for mottak og relasjon til andre dokumenter. I tillegg registreres 
ofte opplysninger om videre behandling av saksdokumentene. Alle offentlige organ har plikt til å 
føre journal over de saksdokumentene de mottar og de som de selv produserer. 
Journalføringsplikten er nærmere presisert i arkivforskriften. 
 
Offentlighetslovens bestemmelser om innsynsrett forutsetter at forvaltningen har en journal med 
oversikt over saksdokumentene. En offentlig tilgjengelig versjon av journalen kan publiseres på 
Internett, eller den kan produseres når noen ønsker innsyn. På denne måten er det mulig for 
publikum å få oversikt over forvaltningens gjøren og laden, og få innsyn i de offentlig 
tilgjengelige dokumentene. 
 
Arkivforskriften pålegger alle forvaltningsorgan å journalføre inngående og utgående dokument 
som er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon. For dokumenter som er 
gjenstand for saksbehandling eller har dokumentasjonsverdi, foreligger en arkivplikt. 
 
Arkiveringsplikten er dermed viere enn journalføringsplikten.  
 
Det at et dokument er unntatt fra offentlighet, er ikke relevant for plikten til journalføring. Det er 
i så fall et klart brudd på journalføringsplikten etter offentlighetsloven § 10, første avsnitt, og 
arkivforskriften, der det er fastsatt i § 2–6 en alminnelig plikt til å «registrere alle inngåande og 

utgåande dokument som etter offentleglova § 4 må reknast som saksdokument for organet». 

 

I arkivforskriften § 3–1 er det fastsatt at «Inngåande post skal leverast til arkivtenesta», og at 
«Post til organet skal opnast av arkivtenesta». Og i arkivforskriften 3–8 har vi en regel om at 
utgående brev skal oversendes til arkivet «Når behandlinga er avslutta og svarbrev er 

ekspedert». 
 
Ordfører er invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en kort redegjørelse for saken, og da med 
hovedvekt på arkivering og journalføring av dokumenter som omhandler arbeidsmiljøet i 
kommunen. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak i påvente av ordførers redegjørelse til kontrollutvalget. 
 
Men dersom det viser seg at kommunens arkivering og journalføring av dokumenter 
omhandlende arbeidsmiljøet i kommunen har vært mangelfull, vil sekretariatet anbefale 
kontrollutvalget å anmode ordfører om å se til at dette blir rettet opp iht. gjeldende regelverk 
snarest mulig.  
 
På grunn av at saken inneholder opplysninger som er taushetsbelagte etter lovverket vil 
sekretariatet anbefale utvalget å lukke møtet under behandlingen jf. Kommunelovens § 
31.3 – jf. Offentlighetsloven § 13 og Forvaltningsloven § 13.  
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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9/18 Årsregnskap og årsmelding 2017 for Åmli kommune - 
Kontrollutvalgets uttalelse 
 
Arkivsak-dok.  18/05324-4 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 16.04.2018 9/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalgets uttalelse til Åmli kommunes årsregnskap 2017: 
 
Kontrollutvalget har behandlet Åmli kommunes årsregnskap for 2017. Sammen med 
årsregnskapet forelå årsmelding fra rådmannen. Aust-Agder revisjon IKS har avlagt 
revisjonsberetning samt revisors oppsummering for regnskapsåret 2017. 
 
Åmli kommunes årsregnskap viser et netto driftsresultat kr 7 747 014,- og et regnskapsmessig 
mindre forbruk på kr. 4 865 378,-. Investeringsregnskapet viser et resultat i balanse. 
 
Kontrollutvalget mener at presentasjonen av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 
noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som 
årsmeldingen til rådmannen omhandler. 
 
Kontrollutvalget har ingen bemerkninger til årsregnskapet for Åmli kommune for 2017 og slutter 
seg til revisors beretning av 09.04.18. 
 
Uttalelsen sendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Tidligere Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) fastsatte 15.06.04 forskrift for 
kontrollutvalg og revisjon. Disse forskriftene ble gjort gjeldende fra 01.07.04. I henhold til § 5 i 
forskrift for revisjon skal revisor avgi revisjonsberetning til kommunestyret. Videre skal 
kontrollutvalget i henhold til § 7 i forskrift for kontrollutvalg avgi uttalelse om årsregnskapet til 
kommunestyret før årsregnskapet vedtas. Kopi av denne uttalelsen skal være formannskapet i 
hende før formannskapet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret. 
 
Saksopplysninger: 
Årsregnskapet og årsmeldingen er levert innen gjeldende frist. Fristen for å avlegge regnskapet 
er 15.02 og årsmelding 31.03. Aust-Agder revisjon IKS har avlagt revisjonsberetning datert 
09.04.18 og er en såkalt normalberetning. Dette indikerer at revisor ved revisjon av 
årsregnskapet ikke har avdekket vesentlige feil eller mangler som krev forbehold eller 
presiseringer i revisjonsberetningen. I tillegg har kontrollutvalget mottatt rapport om 
årsregnskapet. Denne rapporten er utarbeidet for å forklare revisor sin revisjon av årsregnskapet 
bedre enn det som kommer frem av revisjonsberetningen. Disse dokumentene danner grunnlaget 
for kontrollutvalget sin uttalelse. 
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Rådmann er invitert til møtet for å orientere og svare på spørsmål, i rådmanns sted møter 
Økonomisjef Vidar Kyrdalen. 
 
Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet mener det framlagte regnskapet, notene og årsmeldingen gir et tilfredsstillende 
bilde av den økonomiske situasjonen og anbefaler å gi en uttalelse slik det kommer frem av 
forslag til vedtak. 
 
 
Vedlegg:  

- Årsrapport 2017 - Årsmelding og regnskap for Åmli kommune 
- Revisjonsberetning 2017 
- Regnskapsåret 2017 – Revisors oppsummering  

 
 

Vedlegg til sak 

Årsrapport 2017 - 
årsmelding og regnskap 

Åmli kommune  
revisjonsberetning 2017 

Revisors 
oppsummeringsbrev 2017 
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10/18 Årsrapport og årsregnskap 2017 fra kemneren i Østregionen, 
Aust-Agder - Åmli 
 
Arkivsak-dok.  18/04237-3 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 16.04.2018 10/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Årsrapport og årsregnskap 2017 fra kemneren i Østregionen, Aust-Agder - Åmli, samt 
kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Åmli tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 
Skatteoppkreverfunksjonen er organisert som en interkommunal enhet for kommunene Risør, 
Tvedestrand, Vegårshei, Gjerstad og Åmli. Vertskommune er Tvedestrand. 
 
Det går frem av kontrollrapporten som følger vedlagt at skattekontoret gjennom sine 
kontrollhandlinger for 2017 hverken har gitt pålegg eller anbefalinger, jf. rapport av 15.02.18. 
 
Årsrapport og årsregnskap 2017 fra kemneren i Østregionen, Aust-Agder – Åmli, samt 
kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Åmli legges frem til orientering. 
 
Saken oversendes kommunestyret som orienteringssak. 
 
 
Vedlegg:  

- Årsrapport og årsregnskap 2017 fra kemneren i Østregionen, Aust-Agder - Åmli 
- Kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Åmli 

 
 

Vedlegg til sak 

Årsrapport fra 
Kemneren i Østregionen - Aust-Agder  2017 Åmli 

Kontrollrapport 
2017 vedr. skatteoppkreverfunksjonen i Åmli 
  



 

 10  

11/18 Orientering - Felles statlig tilsynskalender for 2018 
 
Arkivsak-dok.  18/05349-1 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 16.04.2018 11/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Kontrollutvalget tar felles statlig tilsynskalender for 2018 til orientering. 
 
Bakgrunn for saken: 
Det går frem av Kommuneloven § 10 A at Fylkesmannen skal forsøke å samordne statlige tilsyn 
med kommunene. Denne saken er ett ledd i arbeidet med å sikre en bedre samordning av 
tilsynsvirksomheten rettet mot kommunen, og på denne måten gjøres de planlagte tilsynene for 
2018 gjort kjent for kontrollutvalget. 
 
Saksopplysninger: 
Fylkesmannen har sammen med Arbeidstilsynet, Kartverket, Skatt Sør, Statsarkivet i 
Kristiansand og kommunerevisjonen utarbeidet en felles tilsynskalender for planlagte statlige 
tilsyn med kommunesektoren for 2018 jf. kapittel 10 A i Kommuneloven. 
 
Tilsynskalenderen for 2018 er lagt ut på fylkesmannens hjemmeside. Kalenderen er detaljert i 
størst mulig grad når det gjelder tidspunkt for tilsynet. 
 
Utsnitt fra statlig tilsynskalender for 2018 viser aktuelle prosjekter for Åmli kommune: 
 
Tilsynsobjekt Tilsynsteam Fagområde Tilsynsetat Tidsrom Merknader 
Dølemo 
vannverk, 
Gjøv 
vannverk, 
Nelaug 
vannverk, 
Seåsvatne 
vannverk 

Vannforsyningssystem Drikkevann Mattilsynet Sept.   

Åmli 
kommune 

Samtidig ruslidelse og 
psykisk lidelse (ROP) 

Helse- og 
omsorg 

FMAV - Helse- og 
sosialavdelingen 

Mar.   

Åmli 
kommune 

Beredskapsøvelse Beredskap FMAV - 
Beredskapsstaben 

Ikke 
fastsatt 

 

Åmli 
kommune 

Miljørettet 
helsevern/godkjenning 
barnehage 

Kommunelegen/ 
skole/barnehage 

FMAV - Helse- og 
sosialavdelingen 

Febr./mar.  

Åmli 
kommune 

Kommunen som 
barnehagemyndighet 

Barnehage FMAV - Utdanning- og 
barnevernsavdelingen 

Febr.   
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12/18 Orientering fra revisjonen 16.04.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00077-3 
Arkivkode.  210  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 16.04.2018 12/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å 
holde seg orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor 
kontrollutvalget gjennom året. 
 
Saksopplysninger: 
Aust-Agder revisjon IKS vil orientere om følgende i møte: 

1. Løpende revisjon 
 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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13/18 Referatsaker 16.04.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00082-3 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 16.04.2018 13/18 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 

1. Referatsaker: 
a. Påmelding til Temarks vårkonferanse i Kristiansand 19.04.18 

 
2. Innkommende/utgående post: 

a. Forespørsel fra rådmann vedr. saker fra kontrollutvalget til kommunestyre datert 08.03.18 
b. Sekretariatets innspill til hvordan saker fra kontrollutvalget bør behandles av 

kommunestyret datert 09.03.18 
 

1. Saker behandlet i kommunestyret/formannskapet: 
a. 22.03.18 sak 16/18-33 - Årsmelding 2017 for kontrollutvalget i Åmli kommune 

 
2. Neste møte 18.06.18 kl. 09:00-12:00 

 
 
Vedlegg:  

- Forespørsel fra rådmann vedr. saker fra kontrollutvalget til kommunestyre datert 08.03.18 
- Sekretariatets innspill til hvordan saker fra kontrollutvalget bør behandles av kommunestyret 

datert 09.03.18 
 
 

Vedlegg til sak 

Forespørsel fra 
rådmann vedr. saker fra kontrollutvalget til kommunestyre datert 08.03.18 

Utkast til 
saksfremlegg - Saker fra kontrollutvalget til kommunestyre 

Sekretariatets 
innspill til hvordan saker fra kontrollutvalget bør behandles av kommunestyret datert 09.03.18 
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14/18 Eventuelt 16.04.18 
 
Arkivsak-dok.  18/00088-3 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler  Alexander Etsy Jensen 
 
 
Saksgang Møtedato Saksnr 
1 Åmli kontrollutvalg 16.04.2018 14/18 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 


